Aplikátor pro Maxforce – návod k použití

Příprava
1. Otočením sejměte kovovou krytku adaptéru. Vyberte vhodnou trysku (1) a
pootočením ji upevněte na adaptér (2) aplikátoru. Trysky z plastické hmoty
použijte při aplikaci do elektrických zařízení.
2. Sejměte z tuby oranžovou krytku pístu (a) a výstupního otvoru (b).

AgrEvo gel aplikátor byl navržen pro rychlou, jednoduchou a přesnou aplikaci
insekticidní nástrahy Maxforce Ultra.
Tuby s nástrahou lze snadno a rychle nasadit.
Poté je aplikátor připraven k dávkování požadovaného množství gelu.
Systém umožňuje aplikaci s minimální možností kontaminace obsluhy, zvířat a
životního prostředí insekticidem.
Uživatelé by se měli seznámit s tímto návodem k použití.

viz. obrázek tuby
3. Umístěte tubu do držáku aplikátoru (14) tak, aby výstupní otvor zapadl do
ventilu (A) a křídla tuby (C) byla umístěna horizontálně. Potlačte tubu dopředu a
její spodní okraj zasuňte do výřezu kohoutkového mechanismu (B).

Popis a seznam náhradních dílů
Aplikátor je 200 mm dlouhý se 120 mm rukovětí, váží 380 g. Je navržen pro
použití s tubami o hmotnosti 30 g gelu. Aplikátor pracuje na principu 2
gumových ventilků, které jsou ovládány kohoutkovým mechanismem
k vytlačení gelu z tuby do aplikační jehly. Gumové ventilky jsou zákl.
podmínkou funkčnosti a nesmí být odstraněny. V tomto systému není
používán píst, a proto tlak uvnitř tuby je nízký a nedochází tím k samovolnému
vytlačování gelu.

viz. obrázek aplikační pistole s tubou
4. Nastavte regulátor dávkování (10) do polohy 5. Několikrát stlačte kohoutek, aby
se celý systém naplnil a gel začal vytékat z aplikační jehly. Pak nastavte
regulátor na požadovanou hodnotu.

Dávkování
Aplikátor je kalibrován tak, aby zajistil následující dávkování přípravku Maxforce
Ultra:
Pozice regulátoru
Dávka nástrahy v g na jedno stlačení
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Náhradní díly:

viz obrázek aplikační pistole
Díl č.:
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Popis:
Aplikační jehla
Adaptér
Výtlačný ventil
Přepouštěcí ventil
Pružina
Ventil – nosič pístu
Bezpečnostní západka
Čep rukověti
Čep regulátoru
Regulátor
Pružina západky
Západka
Kohoutek
Držák tuby

Práce s aplikátorem
Vždy pracujte podle etikety přípravku. Tím bude zajištěno správné dávkování do
určených míst. Pracujte tak, aby nedošlo ke kontaminaci osob, zvířat a životního
prostředí (viz. pokyny v etiketě). Jestliže dojde před vyprázdněním tuby k tomu, že
dávkování je přerušované, je to způsobeno vzduchem v systému, který se tam
mohl dostat při plnění tuby nebo při její výměně. V tomto případě nastavte regulátor
(10) do polohy 5 a několikrát stiskněte kohoutek až je aplikace plynulá. Poté vraťte
regulátor do původní polohy. Po ukončení práce nastavte regulátor (10) do polohy
0, aby nedošlo k náhodnému stisknutí a tím k vytlačení gelu. Aplikační jehlu
sejměte a vyčistěte pokud nebudete v práci pokračovat. Na adaptér našroubujte
zpět krytku. Pokud vyjmete ne zcela vyprázněnou tubu z aplikátoru, je třeba rovněž
upevnit zpět krytku pístu (a) a krytku výstupního otvoru (b).

Aplikátor je dodáván s tímto vybavením:
* Návod k obsluze
* Souprava aplikačních jehel
* Drát pro čištění jehel
* Souprava náhradních ventilků

Údržba
Po skončení aplikace je třeba vyčistit použité aplikační jehly pomocí čistícího
drátku, který je součástí aplikátoru. Rovněž je vypláchněte vodou. Pokud je
aplikátor pravidelně užíván, není třeba jej rozebírat a čistit. Při dlouhodobějším
uložení by se měl rovněž vyčistit. Rozebrání aplikátoru se provede vytažením
oranžové
bezpečnostní
západky
(7)
(Pozor,
uvnitř
je
pružina!).
Gumové ventilky (3 a 4) vyměňte dle potřeby (při poškození).

